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Kerstviering
Op woensdagavond 20 december vieren we kerstfeest
op school. Om 17.25 uur gaan de hekken van Storm en
Dam open. Om 17.30 uur gaan we met de kerstmaaltijd
beginnen. Het kerstfeest duurt voor de onder- en
middenbouw tot 18.45 uur en in de bovenbouw tot 19.00
uur. De kleuters dienen in de klas opgehaald te worden.
De ouders worden daar op een klein optreden
getrakteerd.
Heeft u thuis iets bereid voor de kerstmaaltijd en wilt u ‘s middags uw spullen
brengen? Dan kunt u via de vooringang van Dam of via het hek van Storm naar
binnen. Ouders die onkosten maken voor het diner kunnen de bonnen inleveren bij
de groepsleerkracht van hun kind.
Tussen 18.15 uur en 19.00 uur schenkt onze onmisbare Ouderraad op beide
schoolpleinen voor alle ouders glühwein en warme chocolademelk. Tegelijkertijd zijn
er optredens van ons ‘Morskring Kerstkoor’, een initiatief van een groep enthousiaste
en zanglustige ouders. U bent van harte welkom!
Wij verzoeken u vriendelijk om bij het ophalen van uw kind niet in de gangen bij de
lokalen of in de aula te wachten, maar buiten op het plein.
Tot slot wijzen wij u er nog eens op dat vrijdag 22 december de laatste schooldag
van dit jaar is. De leerlingen zijn op deze dag om 12.00 uur uit. We zien u en de
leerlingen graag weer op maandag 8 januari verschijnen.

Dank voor uw steun!
Op dinsdag 12 december was de school gesloten in verband met de landelijke
stakingsdag in het primair onderwijs. Alle ouders hielden op deze dag hun kind(eren)
thuis of wisten ze elders onder te brengen. U heeft hiermee onze stakende
leerkrachten geholpen om te strijden voor voldoende financiële middelen om goed
onderwijs door goede leraren voor onze kinderen te blijven realiseren. Waarvoor
dank!
We hopen dat het kabinet deze noodkreet serieus zal nemen en direct actie
onderneemt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te
verlagen.

Marijn Nagels Voorleeskampioen van De Morskring!
Wanneer de dagen donkerder worden en we verregend onze
warme school betreden, weten we dat het tijd is voor onze
jaarlijkse voorleeswedstrijd. De vier klassenkampioenen (Nynke uit
groep 7a, Ellis uit groep 7b, Neeltje uit groep 8a en Marijn uit groep
8b), kwamen samen om aan meester Jan en juf Saskia hun
zelfgekozen fragmenten voor te lezen. De dames lazen met hart
en ziel voor en durfden goed het publiek aan te kijken. Echter kon
er maar 1 leerling door naar de volgende ronde. Dit jaar is de
keuze unaniem gevallen op Marijn Nagels uit groep 8b. Marijn wist
met het voorlezen van een fragment uit het boek Mathilda alle
luisteraars mee te slepen in het verhaal. Met de juiste intonatie, inleving en het
prettige leestempo kwam Marijn als Morskring Voorleeskampioen uit de strijd. Dit jaar
mag zij onze school vertegenwoordigen in de volgende ronde. De hele Morskring
wenst haar daarbij heel veel succes maar vooral veel leesplezier!

Aanvraagformulier verlof
Zoals u weet dient u bij een verlofaanvraag voor uw kind het formulier “verzoek om
vrijstelling schoolbezoek” in te vullen. Dit formulier is te vinden op onze website
www.morskring.nl. Bij de knop ‘ouder’ drukt u op ‘downloads’ en kunt u vervolgens
het formulier uitprinten. Uiteraard is het formulier ook te verkrijgen bij de directie. De
aanvraag dient door de ouders/verzorgers bij voorkeur ten minste acht weken voor
het gevraagde verlof bij de directeur Jan Diebels te zijn ingediend. Indien u korter
dan acht weken van te voren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden
gegarandeerd.

Schoolplein Morskring Storm
Vorige week heeft de eerste brainstormsessie over het realiseren van een
aantrekkelijk schoolplein op locatie Storm plaatsgevonden. Een team van ouders,
leerkrachten en directieleden bespraken samen hun wensen en lieten zich inspireren
door een verhaal van Annemieke Bongers van Atielier Ondertussen. Zij heeft zich
gespecialiseerd in natuurlijke speelplekken en samenwerking tussen bewoners en
professionals om met elkaar te werken aan een mooie levendige omgeving dat
voldoet aan de verwachtingen en wensen van de gebruikers. We gaan voor een
plein waar we graag willen zijn!
Uiteraard wordt de Kinderraad ook betrokken bij het maken van plannen en zullen
we u in de toekomst ongetwijfeld benaderen om een steentje bij te dragen. Mocht u
nu al willen meedenken over bijvoorbeeld sponsoring of fondsenwerving, dan
vernemen wij dat graag!

VakantiepasClub Kerstvakantie
De kerstvakantie is weer in aantocht!
VakantiepasClubleden gaan zich niet vervelen,
want de makers van de ZomervakantiePas hebben
ook deze vakantie een supertof activiteitenaanbod
samengesteld mét VakantiepasKorting.
Vanaf 12 december staan deze en meer activiteiten online op
vakantiepas.nl.
Basisschoolkinderen kunnen zich via de website vakantiepas.nl aanmelden als
VPClublid. Zij krijgen dan 2 weken vóór elke schoolvakantie een mailtje met
VakantiePas kortingsbonnen en een link naar de website waar de activiteiten
beschreven staan. Is uw kind nog geen VPClublid? Geef het dan (gratis) op via
www.vakantiepas.nl

Tot slot wensen we u alvast fijne feestdagen en de
beste wensen voor 2018!

Team van de Morskring

